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A kommunikációnak 
nagyon fontos 
összetartó ereje van
Hosszú szünet után újra jelenléti oktatással indul 
a 2021/2022-es tanév, az át- illetve visszaállás előnyeiről és 
hátrányairól, az iskolai átmenetek időszakáról és a jó pedagó-
giai kommunikáció ismérveiről Molnár Anettet, a PPKE BTK 
pszichológus oktatóját kérdeztük.
Szöveg: Németh Gábor

Ugyan egy-két hónapra már visszatérhettek az iskola falai közé a diá-
kok a tanév vége előtt, ezt azonban a közel három hónapos nyári szünet 
követi. Hogyan lehet felkészíteni a gyerekeket ilyen hosszú szünet után 
a szeptemberi iskolakezdésre? Milyen előnyök és nehézségek várhatók 
a digitális munkarendből a személyes jelenlétre történő visszaállás 
kapcsán?

A szeptemberi iskolakezdést illetően az az ideális, ha a család nyugodtan, 
gondtalanul készül az új tanévre, hiszen ha a gyermek azt érzi, hogy a szülő 
„ráfeszül” minderre, akkor a gyermekben is feszültség, szorongás keletkezhet. 
A szülők beszélgethetnek a gyermekkel az iskolakezdésről, mely során fel-
hívhatják a figyelmet az iskola pozitív aspektusaira (például, hogy a gyermek 
újra találkozhat barátokkal, vagy hogy új és érdekes ismereteket sajátíthat el). 
A család védelmet, biztonságot nyújt a gyermek számára, így a legfontosabb, 
hogy a gyermek megélhesse az őt emocionálisan támogató, elfogadó közeget, 
ahonnan bátran elindulhat felfedezni, új ismereteket szerezni, hiszen tudja, 
hogy családja stabil, biztos támaszt nyújt, így várhatóan az iskolakezdés is 
zökkenőmentesen indulhat. 

Alapvető pszichológiai szükségletünk a másokkal való rendszeres kapcsolódás. 
A kölcsönös emberi kapcsolódások hiánya stresszforrássá válhat. A személyes 
kapcsolatoknak, a társakkal való kommunikációnak nagyon fontos összetartó 
ereje van. Ezek a kapcsolatok gyógyírt jelentenek a lelki feszültségforrásokkal 
szemben is, így van ez a gyermekeknél is. Tehát mindenképp előnyként említ-
hető a digitális munkarendből a személyes jelenlétre történő visszaállás során, 
hogy a gyermekek újra megélhetnek közösségi élményeket, személyes baráti 
kapcsolódásokat kortársaikkal. A közösség, a kortársakkal való kapcsolat 
szerepe kiváltképp fontossá válik iskoláskorban, a lelki egészség szempontjából 
pedig szükségesek a megfelelő minőségű, értékes és gazdag szociális kapcsola-
tok, ezt biztosítja a tantermi, személyes oktatás lehetősége. A visszaállás során 
a tanításban újra jellemző lesz a stabilitást adó hétköznapi rutin, a struktu-
rált napirend, a rendszeresség (mint például meghatározott időpontra beérni 
az iskolába, ahol szervezett órák, szünetek, programok vannak), mely a tanulók 
számára biztonságot, stabilitást nyújt, így ez is a jelenléti oktatás fontos előnye-
ként tekinthető. 

A fentieken túl a személyes oktatásra való visszatérés előnyeként említhető 
a hatékonyabb nevelési folyamatok biztosítása is. Hiszen a pedagógusnak 
lehetősége nyílik az egyes magatartásformák közvetlen megerősítésére, 
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szabályozására, a közvetlen modellközvetítésre. A személyes térben gördülé-
kenyebbé válhat a diákok motivációjának kialakítása és fenntartása, illetve 
a pedagógusnak nagyobb tere lesz alkalmazni az egyes tanítási tevékenységek 
különféle eszközeit, módszereit, gyakorlatiasabbá téve a tanulási folyamatot. 
Megjelenhet például a diákok számára a közvetlen segítségnyújtás, a pedagógus 
korrekciós funkciója, elakadás esetén megbeszélhetik közösen a megoldásokat, 
a pedagógusi ösztönző-irányító hatások pedig közvetlenül megmutatkozhat-
nak.

Ugyanakkor a járványhelyzetből fakadó, hosszan tartó tantermen kívüli, digi-
tális munkarend miatt nehézségekkel is számolhatunk a személyes átállás so-
rán. Az eddigi tudományos eredmények szerint1 nagy lemaradással számolha-
tunk a gyerekeknél a digitális oktatás miatt. Minél fiatalabb a diák, várhatóan 
annál nagyobb hátrányról, lemaradásról beszélhetünk. Hiszen fiatalabb gyer-
mekek esetében az önálló tanulási készségek még kevésbé fejlettek. Az iskolát 
kezdő korosztálynál lehet tehát a legkritikusabb a helyzet, hiszen esetükben 
nagy az ugrás az óvoda és az iskola között. Illetve ha minél inkább hátrányos 
helyzetű, a tanulást kevésbé fókuszba helyező családból jön egy gyermek, annál 
érzékenyebben érinti ez a probléma az adott diákot, és annál nagyobb lemara-
dással számolhatunk. Így kiváltképp fontos lehet az érintett diákok felzárkóz-
tatása a következő tanév során.

Melyek a jó pedagóguskommunikáció ismérvei?

A jó pedagóguskommunikáció legfőbb ismérve a nyílt, tiszta, őszinte, kong-
ruens kommunikáció, melyben a tanár a diákokkal együtt közösen alakítja 
a kapcsolatot, ahol van helye a kérdéseknek, a különböző nézőpontoknak, 
véleménycserének, türelmes magyarázatoknak. Felmerülő konfliktusok esetén 
a kommunikációt partnerszemlélet, asszertivitás jellemzi.

Az oktatásban a nonverbális kommunikáció is kiemelkedő szerepet játszik. 
A kommunikáció efféle elemei – mint például a gesztusok, a tekintet, a mimika, 
a testtartás, a beszéd hangszíne, erőssége, ritmusa − formálják a kapcsolati 
minőséget, hiszen ezek által jutnak leginkább kifejeződésre a beszélőpartner 
érzelmei, értékítéletei. Így kiváltképp fontos a pedagógusi kommunikációban 
a hitelesség, vagyis hogy a verbális üzenetek tartalma, és az ezzel egyidejűleg 
jelentkező nonverbális jelek egymással összhangban álljanak. Egy példával 
illusztrálva: hiába fogalmaz meg a tanár súlyos szankciókat büntetésként nem 
elvárt magatartásformákkal szemben, ha például mindezt mosolyogva, vagy 
éppen halk szavúan, összegörnyedt testtartással teszi, nem lesz olyan súlya 
a diákok számára, mert a diákok ráéreznek a nonverbális jelzésekből a tanár 
esetleges bizonytalanságára vagy éppen idegességére. A jól kommunikáló pe-
dagógus a diákok metakommunikatív megnyilvánulásaira is tudatos, érzékeny, 
vagyis hatékonyan képes felismerni és értelmezni a nonverbális jelzéseket, 
hiszen ezek fontos visszacsatolást adnak az adott szituációról, a kapcsolat 
minőségéről. 

Amennyiben Rogers, a humanisztikus pszichológia jelentős képviselőjének 
gondolataiból merítünk, akkor tudhatjuk, hogy a megfelelő emberi kapcsolatok-
hoz három fontos tényező jelenléte szükséges, melyeket minden pedagógusnak 
érdemes alkalmazni, ha sikeres szeretne lenni a kommunikációjában. Az első 
ilyen tényező a feltétel nélküli elfogadás, vagyis a tanárnak a kommunikációja 
során azt kell képviselnie a diákok felé, hogy a diák bármit tesz, ez nem feltéte-
le annak, hogy a tanár elfogadja őt. Ez elsősorban azt jelenti, hogy nem magát 
a nemkívánatos viselkedést kell elfogadnia, megengednie a tanárnak, hanem 
annak ellenére, hogy a nem kívánt cselekedetet helyteleníti és elutasítja, magát 
a személyt attól függetlenül ugyanúgy elfogadja, vagyis a gyermek személyét 
nem éri elutasítás. A második fontos tényező a kommunikációban megjelenő 
empátia, együttérző képesség, melyet a tanár közvetíthet verbális és nonver-
bális kommunikáció által. Például egy kedves mosoly, bátorító szó, biztatást 
kifejező tekintet pozitív érzelmi hangulatot teremthet a kommunikáció során. 

1  Forrás: Csapó Benő, https://infostart.hu/belfold/2021/06/19/tanulmany-a-digitalis-
oktatas-jelentosen-visszavetette-a-gyerekek-fejlodeset (Letöltés: 2021. 07. 28.)

https://infostart.hu/belfold/2021/06/19/tanulmany-a-digitalis-oktatas-jelentosen-visszavetette-a-gyerekek-fejlodeset
https://infostart.hu/belfold/2021/06/19/tanulmany-a-digitalis-oktatas-jelentosen-visszavetette-a-gyerekek-fejlodeset
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A harmadik fontosnak tartott elem pedig a kongruencia, mely azokat a peda-
gógusokat jellemzi, akik képesek álarc nélkül, önmagukat adva, hitelesen részt 
venni egy kapcsolatban, ahol a kommunikációban a tanár közlései ellentmon-
dásmentesek, érzéseit nyíltan kifejezi, vagyis amit a pedagógus közöl, az szink-
ronban van azzal, amit érez és amit gondol. 

A pedagógiai szerepek, kommunikációs kapcsolatok sokrétűek, az osz-
tálytermi kommunikáció nem feltétlenül esik egybe az egyéb színterek 
(például kirándulás, iskolai rendezvények) kommunikációjával. Mire 
érdemes figyelniük a pedagógusoknak a különböző színtérváltások 
alkalmával?

Az osztálytermi kommunikáció nagymértékben kijelöli a kommunikáció 
tartalmára vonatkozó irányokat és a kommunikáció stílusát egyaránt. Az osz-
tálytermi formális kommunikáción túlmutatva az egyéb színtereken, például 
iskolai rendezvényeken, osztálykirándulásokon viszont a kommunikáció 
túlnyomórészt informálissá válik, a pedagógusok és a diákok is nyitottabban, 
szabadabban viselkedhetnek a tantermen kívül. Ezekben a szabadidős prog-
ramokban kifejezetten elidegenítően hatna a nagy iskolai szigor és komolyság, 
hiszen ezek a programok az együtt szerzett vidám élményekről, közösségépítés-
ről szólnak, mely során a pedagógusok még inkább megmutathatják „emberi” 
oldalukat, teret adva a jókedvnek, humornak, a kapcsolatok elmélyítésének 
a diákokkal. 

Ugyanakkor elengedhetetlen a határok meghúzása és a felelősségvállalás a pe-
dagógus részéről az iskolán kívüli közös élményekben is, hiszen a pedagógus 
az, aki személyes magatartása révén példát mutat, és akinek kommunikációja, 
cselekedetei beépülnek a diákok értékrendjébe. Nem az a cél ugyanis, hogy a pe-
dagógus a gyerek legjobb barátjává váljon, mialatt a kirándulásokon éjszakába 
nyúlóan együtt iszogat a diákjaival, hanem hogy egymás megismerése, benső-
ségesebb kapcsolat kialakítása mellett megmaradjon a pedagógus tekintélye 
is a diákok számára, hiszen az iskolán kívüli programok után rövidesen újra 
a tanteremben folytatódik a közös munka, ahol fontos, hogy a tanár ne veszítse 
el diákjai tiszteletét és bizalmát, és továbbra is követendő példa maradhasson. 
Így fontos az iskolán kívüli programok során az egyensúly megtalálása, hogy 
a pedagógus ne „uralja” folyton a diákjait, hanem egy szabadabb, nyitott légkör 
biztosítása során kialakulhassanak őszinte beszélgetések, spontán élmények − 
a tanári példamutatás és felelősségvállalás mellett. 

Bármilyen tantermen kívüli színtér esetén a tanároknak érdemes előre tisz-
tázni a kereteket, lefektetni a szabályokat együtt a gyermekekkel, hogy mi 
az elvárt viselkedés, és hogy az esetleges szabályok megszegése során milyen 
szankciókkal számolhatnak. Az a szerencsés, ha alapvetően jól előkészített, 
megszervezett program vár a gyerekekre, ahol kiszámíthatóak az események, 
ahol a diákok is tudják, hogy mire számíthatnak, így a pedagógusnak is várha-
tóan kevesebb fegyelmezésre lesz szüksége, mert a gyerekekben sincs bizonyta-
lanságérzet, hanem értik, mi miért történik. A jó pedagógus egyik legfontosabb 
titka a személyiségének őszinte vállalása, vagyis nemcsak az iskolai környezet-
ben, hanem azon kívül is érdemes ugyanúgy hitelesnek maradnia, és asszertív 
kommunikációra törekednie.




